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Na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM, 

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

zawiadamia, że Zebranie Osiedlowe 

Osiedla WieRZBOWa

odbędzie się w środę,14 grudnia 2016 roku 

o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM 

przy ul. Klonowej 35c w Katowicach

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

1.	 Otwarcie	Zebrania,	wybór	Prezydium	Ze-
brania	Osiedlowego,	zapoznanie	z	porząd-
kiem	obrad	Zebrania	oraz	wybór	Komisji:	
Mandatowo-Skrutacyjnej	i		Wnioskowej.

2.	 Okresowe	sprawozdania:
a)	 Zarządu	z	działalności	w	roku	2016,	
b)	 Rady	Osiedla	z	działalności	w	roku	2016,
c)	 kierownictwa	Osiedla	z	działalności	Ad-

ministracji	Osiedla	w	roku	2016,		w	tym	
z	realizacji	wniosków	uchwalonych	
przez	poprzednie	Zebranie	Osiedlowe.

3.	 Przedstawienie	projektu	osiedlowego	planu	
działalności	gospodarczej	i	społeczno-kul-
turalnej	na	2017	rok.

4.	 Dyskusja.
5.	 Sprawozdanie	Komisji	Wnioskowej	i	uchwa-

lenie	wniosków	odnośnie	do	działalności	gos- 
podarczej,	społecznej	i	kulturalnej	Osiedla.

6.	 Zakończenie	Zebrania.
	 ZARZĄD		KATOWICKIEJ		
	 SPÓŁDZIELNI		MIESZKANIOWEJ
Zgodnie	z	§	12	ust.	1	Regulaminu	Zebrań	

Osiedlowych	KSM:	„Przebieg	posiedzenia	może	
być	nagrywany	bądź	filmowany,	a	następnie	
rozpowszechniany	tylko	po	wcześniejszym	
uprzedzeniu	uczestników	Zebrania	i	po	wy-
rażeniu	zgody	przez	wszystkich	uczestników	
Zebrania.	Zastrzeżenie	powyższe	nie	dotyczy	
nagrywania	i	filmowania	do	celów	dokumen-
tacyjnych	Spółdzielni”.

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2016 roku

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

242.784 tys. zł, tj. 92,59%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 

17.391 tys. zł, tj. 6,63%

pozostałe środki trwałe 
(dźwigi i urządzenia) 
2.051 tys. zł, tj. 0,78%

Szanowni Spółdzielcy!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zgodnie z postano-
wieniami § 94, ust. 3 Statutu KSM, 

przedstawia niniejszym Członkom KSM 
okresową informację sprawozdawczą doty-
czącą działalności i sytuacji ekonomicznej 
naszego przedsiębiorstwa spółdzielczego 
w roku 2016. Zawarte w informacji dane 
zostały sporządzone na bazie sprawozdań 
za okres od 1.01.2016 r. do 30.09.2016 
r. oraz przewidywanego wykonania  
w IV kwartale 2016 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działal-
ności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
KSM, a także na zatwierdzonych przez 
Walne Zgromadzenie uchwałach pro-

gramowych, w tym dotyczących Strategii 
Ekonomicznej KSM oraz na wykony-
waniu długoterminowych i bieżących 
zaleceń organów samorządowych, jak 
też innych wynikających z obowią-
zujących przepisów i ustaw, w tym  
m. in. tych, które zalecały lub nakazy-
wały poddanie się określonym kontrolom  
i lustracjom. 

Na przestrzeni 2016 roku Spółdziel-
nia prowadziła – w znacznej mierze jako 
kontynuację działań – prace związane z:

1)  realizacją zadań ujętych w planach 
rocznych uchwalonych przez Radę 
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie, 
uszczegółowionych w planach wycin-
kowych określonych dla wydzielonych 
na wewnętrzny rozrachunek jednostek 
organizacyjnych KSM,

2)  dążeniem do uzyskania właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych 

oraz utrzymania stabilnej sytuacji 
finansowej Spółdzielni,

3)  czynnościami organizacyjno-prawnymi 
i finansowymi przy realizacji członkows- 
kich wniosków związanych z prze-
kształceniem lokali spółdzielczych 
na ich odrębną własność, przygoto-
waniem i podejmowaniem kolejnych 
uchwał Zarządu określających odręb-
ną własność lokali w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych, 
bieżącą aktualizacją uchwał podję-
tych w poprzednich latach dostoso-
wującą ich treść do zachodzących 
w tym okresie zmian w strukturze 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2016 roku 

członkowie oczekujący 
- 623  tj . 3,88%

członkowie zamieszkali 
- 13.892 tj . 86,41%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.561 tj . 9,71%

osób uprawnionych do lokali oraz 
kontynuowaniem prac zmierzających 
do finalizacji porządkowych od lat 
skomplikowanych spraw terenowo-
-prawnych dotyczących części nie-
ruchomości i mienia spółdzielczego,

4)  dążeniem do uzyskania korzystnych 
dla Spółdzielni i Spółdzielców zapisów 
w nowo opracowanych przez Radę 
Miasta planach zagospodarowania 
przestrzennego Katowic,

5)  bieżącym monitorowaniem i analizo-
waniem warunków wykonawczych 
zakresu rzeczowego i finansowego 
zadań remontowych i moderniza-
cyjnych, mających na względzie nie-
zbędne oszczędności i optymalizację 
wydatków z funduszu remontowego 
zarówno w części „A”, jak i w części 
„B”.

Rok 2016 to wciąż rok nieprzychylnych 
dla spółdzielczości trendów w zakresie 
zmian legislacyjnych dotyczącej nas sfe-
ry mieszkaniowej.

Pomimo występowania w bieżącym 
działaniu niekorzystnych uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych wszystko 
wskazuje na to, że naszej Spółdzielni uda 
się podsumować mijający rok relatywnie 
pozytywnymi wynikami, jak również od-
notować zauważalną poprawę poziomu 
utrzymania zarządzanych przez Spół-
dzielnię zasobów mieszkaniowych. 

Roczne sprawozdanie finansowe Za-
rządu, jak co roku, zostanie sporządzone 
po zamknięciu roku obrachunkowego 
i poddane będzie badaniu przez biegłych 

rewidentów księgowych wybranych przez 
Radę Nadzorczą KSM, a ich ocena znaj-
dzie potwierdzenie wydaniem stosownej, 
wymaganej przepisami o rachunkowości, 
opinii wraz z raportem po zakończeniu 
badania. Dokumenty te zostaną przed-
stawione Spółdzielcom wraz z materia-
łami sprawozdawczymi przed Walnym 
Zgromadzeniem w I półroczu 2017 roku.

Dane do oceny sytuacji ekonomicznej 
Spółdzielni w poszczególnych elementach 
składowych sprawozdania przedstawiają 
się następująco:

i. FunduSze Spółdzielni

1) Fundusze własne obejmują fun-
dusz podstawowy (udziałowy i wkła-
dów) i fundusz zasobowy. Wartość 
funduszy własnych na przestrze-
ni lat ulega zmniejszeniu głównie  
w związku z procesem wyodrębnia-
nia lokali na własność indywidualną. 
Prognozowany stan funduszy pod-
stawowych netto w 2016 roku wy-
niesie 251.894 tys. zł, co oznacza 
ich zmniejszenie w stosunku do roku 

ubiegłego o kwotę 6.621 tys. zł, tj. 
2,56%.

2) Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny oraz fundusz remontowy (we-
wnętrznie dzielony na dwie części „A” 
i „B”) zamkną się według przewidywań 
saldami dodatnimi, potwierdzając sku-
teczność zastosowanych, zintegro-
wanych w tym kierunku, wysiłków 
podejmowanych przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedli. 

ii. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2016 roku wyniesie 
262.226 tys. zł, z czego przypada:

1) na budynki i obiekty inżynierii lą-
dowej i wodnej – 242.784 tys. zł,  
tj. 92,59%, 

2) grunty własne i prawa wieczyste-
go użytkowania – 17.391 tys. zł,  
tj. 6,63%, 

3) pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 2.051 tys. zł, tj. 0,78%. 

Przewagę w strukturze majątku trwałe-
go stanowią – zgodnie ze specyfiką dzia-
łalności Spółdzielni - budynki i budowle, 
z których większość to budynki miesz-
kalne wielorodzinne, a nadto pawilony 
wolnostojące, garaże, kotłownie lokalne 
i inne obiekty infrastruktury techniczno-
-użytkowej (parkingi, drogi, sieci, itd.). 

Ogółem w latach 2008-2016 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 324.346 tys. zł – z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 
członków o 258.764 tys. zł – ale nadal 
w Zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek 
trwały o wartości 520.990 tys. zł.

Strukturę wartości majątku trwa-
łego KSM w 2016 roku przedstawia 
wykres nr 1 na str. 1.

iii. Sprawy członkowSkie

W 2016 roku Spółdzielnia liczyła 16.076 
członków (w 2015 r. – 16.360 członków).  
W rejestrach Spółdzielni figuruje ponadto 
2.921 kandydatów na członków KSM – 
pochodzących z zapisów w latach 80. 
ubiegłego stulecia. 

Na przestrzeni 2016 roku w bazie 
członkowskiej następowały zmiany sta-
nu członkowskiego na skutek:
n  przystąpienia do Spółdzielni – przybyły 

154 osoby,
n  wykreślenia lub wystąpienia ze Spół-

dzielni ubyło 438 osób, co oznacza, że 
per saldo liczba członków zmniejszyła 
się o 284.

Należy podkreślić, że zmniejsze-
nie liczby członków następuje głów-
nie w pozycji „członkowie oczekujący” 
w związku z prowadzoną sukcesywnie 
weryfikacją członków oczekujących 
pod kątem uzasadnienia dalszego ich 
pozostawania w rejestrach Spółdzielni  
w aspekcie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 5.02.2015 r. 
(Dz.U.2015.201).
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
Wykres nr 3

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2016 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

/* Osiedle Graniczna - obejmuje również mieszkania dotyczące Zespołu – „Rekre-
acyjna Dolina - Mały Staw” - łącznie z lokalami w procesie zasiedlania.

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2016 roku prezentuje wykres nr 
2 na str. 2. 

iV. GoSpodarka  
zaSobaMi MieSzkaniowyMi

Na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 
(łącznie – własne i mienie wyodrębnione 
pozostające w zarządzie Spółdzielni z ty-
tułu współwłasności), składają się: 345 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
o 19.073 mieszkaniach, 3 domki jedno-
rodzinne, 848 garaży wolnostojących i 26 
wolnostojących pawilonów handlowych. 
Zarządzanie i administrowanie zasobami 
prowadzone jest w oparciu o 17 wyodręb-
nionych organizacyjnie i ekonomicznie 
osiedli (w ramach 16 administracji) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe (komór-
ki zarządu ogólnego Spółdzielni), zwane 
dalej „Centrum”, przy wykorzystaniu 
również strukturalnie wyodrębnionych 
dla realizacji określonych zadań (usług) 
specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 
czterech Zakładów Celowych. 

Liczbę mieszkań w poszczególnych 
osiedlach przedstawia powyżej wy-
kres nr 3.

koSzty GoSpodarki zaSobaMi 
MieSzkaniowyMi w 2016 roku, w skali 
całej Spółdzielni (łącznie wszystkie osie-
dla) obejmujące: koszty utrzymania i bie-

żącej eksploatacji nieruchomości, koszty 
zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspól-
nych nieruchomości oraz koszty dostawy 
i zużycia ciepła i podgrzania wody w loka-
lach, a także koszty konserwacji, napraw 
i bieżących remontów (w zakresie finanso-
wanym z funduszu remontowego – część 
„B”) – wyniosą ogółem 105.969.310 zł, 
stanowiąc 98,30% kosztów planowanych, 
natomiast na pokrycie tych kosztów nali-
czone w ramach odpisów wpływy z opłat 
za lokale stanowią kwotę 104.237.725 
zł, (tj. 96,22% wpływów planowanych), co 
wskazuje, że roczne wpływy będą według 
szacunku niższe od poniesionych kosztów 
o kwotę 1.731.585 zł. Należy wyjaśnić, 
że wykazana wysokość „wpływów” jest 
podawana zgodnie z obowiązującymi 

w gospodarce spółdzielczej przepisami – 
w wielkościach naliczonych, a nie w wyso-
kości wpływów rzeczywiście uzyskanych, 
bowiem w rachunkowości spółdzielni 
mieszkaniowych ma zastosowanie zasa-
da rachunkowości memoriałowej, a nie 
kasowej. Powyższe oznacza, iż po stronie 
„wpływów” nie uwzględnia się występu-
jących w opłatach za lokale zaległości 
i „niedopłat”. Wynik roku – skorygowany 
o naliczony i odprowadzony do budżetu 
państwa podatek dochodowy oraz pożytki 
z działalności gospodarczej Spółdziel-
ni, a także po uwzględnieniu bilansów 
otwarcia winien zamknąć się nadwyżką 
w wysokości 539.600 zł (obliczonej tak-
że memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi ogó-
łem za rok 2016 prezentują graficznie 
wykres nr 4 poniżej i nr 5 na str. 4. 

 
Sytuacja w poszczególnych częściach 

strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2016 określona 
została na podstawie wykonania za trzy 
kwartały br. z doszacowaniem wielkości 
(odpowiednio) za IV kwartał br. i przed-
stawia się następująco:

1) eksploatacja podstawowa

koSzty i wpływy dotyczące eksplo-
atacji zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody):
n  koszty poniesione – 56.801.370 zł, 

co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 100,57%; stanowią 
one 53,60% kosztów gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy – 57.841.715 zł, tj. 100,46% 
wpływów planowanych,
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

Wykres nr 6
roczne jednoStkowe koSzty i wpływy na ekSpLoatację zaSobów (bez co i ccw)  z  b.o.,  

zaLiczką na podatek dochodowy oraz z uwzgLędnieniem  zaLegłości  
w opłatach za LokaLe w 2016 roku

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część "B")

15,30%

wpływy na eksploatację 
55,49%

zaliczki na koszty ciepła
29,21%
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n  wynik netto po uwzględnieniu nad-
wyżki z lat ubiegłych (B.O.), odprowa-
dzonego należnego budżetowi państwa 
podatku dochodowego i pożytków – 
wynosi 904.400 zł.

Statystyczne roczne koszty jednost-
kowe i średnie jednostkowe wpływy na 
eksploatację zasobów w poszczegól-
nych osiedlach KSM (w przeliczeniu na 
1 m2) przedstawia poniżej wykres nr 6. 

Uszczegółowiona informacja o sytuacji 
ekonomicznej i wynikach działania osiedli 
jest prezentowana odrębnie w sprawozda-
niach opracowanych przez poszczególne 
kierownictwa osiedli i Rady Osiedli.

2) dostawa ciepła

koSzty i wpływy dotyczące dostawy 
ciepła i podgrzania wody:

n  koszty – 31.381.820 zł, stanowią one 
29,61% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy zaliczkowe – do rozliczenia 
– 30.443.160 zł (wysokość zaliczek 
wynika z indywidualnego zużycia cie-
pła w lokalach w poprzednim okresie 
rozliczeniowym i jest ustalana dla 
każdego lokalu odrębnie, łączna suma 
wynika z naliczeń memoriałowych,  
tj. bez uwzględnienia zaległości w opła-
tach),

n  wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych 

do rozliczenia i wysokością poniesio-
nych w roku kalendarzowym kosztów 
rzeczywistych - wg faktur) wyniesie 
w rachunku ciągnionym, tj. uwzględ-
niając B.O. oraz podatek dochodowy  
(-) 2.575.170 zł.

3) remonty
n  koszty remontów bieżących i wpły-

wy są odnoszone i rozliczane w ra-
mach funduszu remontowego część 
„B” i omówione w części dotyczącej 
gospodarki remontowej.

GoSpodarka reMontowa prowa-
dzona była w oparciu o stosowne plany 
przyjęte przez właściwe statutowo organy 

Spółdzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie) i odpowiednie 
regulaminy wewnętrzne oraz w powiąza-
niu z obowiązującą dla całej Spółdzielni 
Strategią Ekonomiczną. Zakres finansowy 
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie 
planów wycinkowych przyjętych przez 
Rady Osiedli, a akceptowało Walne Zgro-
madzenie odbyte w częściach w dniach 
13 i 14 czerwca 2016 roku.

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się:

n  Osiedla KSM – w granicach dyspozycji 
funduszem remontowym część „B” 
– gdzie tę część opłat miesięcznych 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM

   

(Ciąg dalszy na str. 6)

w formie stawki odpisu na fundusz 
remontowy część „B” ustalają poszcze-
gólne Rady Osiedli w relacji do przy-
jętych osiedlowych planów wydatków 
remontowych, uczestniczące także 
w wyborze wykonawców tych prac  
i w odbiorach powykonawczych,

n  Centrum Zarządzająco-Usługowe – 
w zakresie gospodarowania funduszem 
remontowym część „A” w ramach za-
kreślonych przez Walne Zgromadze-
nie w uchwale, uszczegółowionej dla 
konkretnego roku, wieloletniej Stra-
tegii Ekonomicznej. Stawkę odpisu 
na tę część funduszu remontowego 
w zakresie dotyczącym działań ter-
momodernizacyjnych i moderniza-
cyjnych oraz odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych uchwala 
Rada Nadzorcza.

Z dniem 1.04.2016 r. nastąpiła aktuali-
zacja obowiązującej od 2003 roku  stawki 
odpisu na fundusz remontowy część „A” 
(uchwała Walnego Zgromadzenia KSM nr 
55/8/2003 z dnia 5.06.2003 r.) stawki 
1,22 zł/m2  w jej miejsce wprowadzony 
został odpis 1,50 zł/m2. Zmiana ta miała 
na celu potrzebę zmniejszenia dyspro-
porcji, jaka przez lata powstała pomiędzy 
sumą nakładów a wpływami dotyczącymi 
prowadzonych remontów kapitalnych 
i modernizacyjnych w osiedlach KSM. 
Stawka jednostkowa dotycząca działań 
energooszczędnych pozostała nadal w wy-
sokości 0,34 zł/m2, tj. niezmienionej od 
lipca 2001 roku. 

Dobór wykonawców robót remontowych 
prowadzony jest w oparciu o przetargi 
i wybór ofert organizowane przez Zarząd, 
a przeprowadzony przez wieloosobową 
Komisję Przetargową Spółdzielni. Popraw-
ność i efektywność przeprowadzonych 
procedur przetargowych podlega corocznej 
ocenie Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lustracji 
zewnętrznych. W finansowanych z fun-
duszu remontowego część „A” odbiorach 
robót wykonywanych w poszczególnych 
osiedlach uczestniczą obok przedstawicieli 
„Centrum” przedstawiciele administracji 
i Rad Osiedli. 

W roku 2016 (nie są to dane bilansowe):
koSzty i wpływy dotyczące fundu-

szu remontowego część „B”
n  koszty poniesione – ogółem 

17.786.120 zł, co odpowiada wykona-
niu kosztów planowanych w 102,12%,

n  wpływy razem (uwzględniające re-
alizację Uchwały RN nr 86/2013 

z dnia 26.11.2013 roku i Uchwały RN  
nr 65/2015 z dnia 2.07.2015 roku 
oraz pożyczki z funduszu interwen-
cyjnego) – 15.952.850 zł, tj. 100,07% 
wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „B” wprawdzie wynosi  
(-) 1.833.270 zł, ale liczony w rachun-
ku ciągnionym ma wartość dodatnią 
wynosząc 2.357.880 zł (wynikający 
z zasady rachunkowości memoria-
łowej).

koSzty i wpływy dotyczące fundu-
szu remontowego część „A”

n  koszty poniesione – ogółem 
16.473.000 zł, co odpowiada wykona-
niu kosztów planowanych w 96,07%,

n  wpływy – ogółem 27.074.105 zł, tj. 
98,10% wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na fundu-
szu remontowym część „A” wy-
nosi 10.601.105 zł, natomiast 
liczony w rachunku ciągnionym wy-
nosi 11.436.760 zł.

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2016  
w Strategii Ekonomicznej oraz zatwier-
dzonym na ten rok planie remontów, 
a w szczególności są to: modernizacja 
istniejących dociepleń i moderniza-
cja infrastruktury, remonty c.o. oraz  
w formie częściowego dofinansowania – 
remonty kapitalne dźwigów w budynkach. 
Po stronie wydatków uwzględniono tu 
także założoną w planie spłatę ze środ-
ków tego funduszu wymagalnych w tym 
okresie rat kredytowych (związanych z od-
roczonym finansowaniem robót zrealizo-
wanych w osiedlach w latach minionych). 

V. zaleGłości w opłatach 
i windykacja należności 

Spółdzielni

Bieżącą możliwość realizacji rzeczo-
wych zadań planowych, jak i płynność 
finansową Spółdzielni niestety ogranicza 
występujące zjawisko zadłużeń finanso-
wych mieszkańców będące następstwem 
niezachowania statutowych terminów 
wnoszenia opłat. 

Zaległości w 2016 roku oscylują na 
poziomie 10,6 mln zł. W stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzednie-
go, mimo intensyfikacji różnorodnych 
(wewnętrznych i zewnętrznych) działań 
windykacyjnych, nadal obserwowany jest 
wzrost zaległości w opłatach, co w na-

szej ocenie jest w części konsekwencją 
wpływu niekorzystnych zjawisk gospo-
darczych na kondycję finansową budże-
tów domowych wielu zamieszkujących  
w naszych zasobach rodzin, pogorszenia 
stanu zdrowia, itp. Wskaźnik zaległo-
ści w opłatach liczony w stosunku do 
wpływów memoriałowych w 2016 roku 
oscyluje na poziomie 7,44%. 

W 2016 roku (podobnie jak w latach 
minionych) wykorzystywano na bieżąco 
różnorodne prawnie dostępnie instrumen-
ty windykacji należności a nadto, głównie  
w stosunku do członków spółdzielni – 
również działania możliwe na drodze we-
wnątrzspółdzielczej (Rady Osiedli, Zarząd 
i Rada Nadzorcza). Na bieżąco korzystano 
też z zewnętrznych form dochodzenia 
należności, które prowadzone były na 
zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizo-
wane firmy windykacyjne.

W okresie od 1.01.2016 roku do 
30.09.2016 roku w ramach działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji w zwindy-
kowaniu należności Spółdzielni:

n  wysłano 3.485 wezwań do zapłaty,

n  rozpatrzono pozytywnie wnioski o zgo-
dę na ratalną spłatę lub prolongatę 
terminu spłaty zadłużeń dotyczącą 
221 osób,

n  103 mieszkańcom umożliwiono ra-
talną spłatę niedopłat wynikających 
z rozliczenia zużycia mediów,

n  odbyto (dotychczas) 9 posiedzeń Za-
rządu, na które zaproszonych zostało 
łącznie 200 zadłużonych członków lub 
innych posiadaczy lokali (właścicieli 
i najemców),

n  opracowano 48 wniosków zadłużonych 
członków - skierowanych przez Zarząd 
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,

n  przekazano 184 sprawy do Działu 
Obsługi Prawnej celem skierowania 
na drogę postępowania sądowego,

n  przesłano do Urzędu Miasta Kato-
wice 203 wezwania do zapłaty od-
szkodowania za niedostarczenie lokali 
socjalnych na kwotę 558.867 zł, w wy-
niku czego zawarto z Gminą Katowice  
155 ugód na kwotę 416.681 zł,

n potwierdzono 708 wniosków do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej o pomoc finansową dla kon-
kretnych mieszkańców w formie 
dodatków mieszkaniowych, z czego 
pomoc taką otrzymuje 365 gospo-
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Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2016 roku

Zakład Ciepłowniczy
63,46%

Serwis Techniczny
21,80%

Zakład Usług Parkingowych
12,77%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,97%

darstw domowych na łączną kwotę  
812.545 zł,

n  300 spraw przekazano do windykacji 
prowadzonej przez zewnętrzne fir-
my windykacyjne,

n  dokonano 18 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

n  skierowano na drogę sądową 201 poz- 
wów o zapłatę w sprawie zadłużeń 
z tytułu opłat i czynszów,

n  wszczęto 4 pozwy o eksmisję z lokalu,

n  skierowano do sądu 10 wniosków 
o stwierdzenie nabycia spadku w celu 
ustalenia uprawnionych do spółdziel-
czych własnościowych praw do lokali 
lub własności lokali,

n  skierowano na drogę sądową i ad-
ministracyjną 2 wnioski w sprawach 
innych (droga ta jest stosowana 
w kwestiach takich, jak: zasiedzenie, 
najem, zawezwanie do próby ugodo-
wej, wpis do KRS, wpis do ksiąg wie-
czystych, zgłoszenia wierzytelności 
do upadłości).

Vi. inweStycje
 
W 2016 roku Spółdzielnia kontynuowa-

ła zalecaną przez Radę Nadzorczą i Walne 
Zgromadzenie politykę spowolnienia pro-
cesów przygotowania i realizacji inwestycji.  
W zakresie części przyszłościowych in-
westycji, szczególnie co do których przy-
gotowanie i wykonanie limitowały nadal 
istniejące uwarunkowania zewnętrzne 
– uniemożliwiające ich szybką realizację 
– przygotowanie inwestycji ograniczono 
do działań niezbędnych, (umożliwiających 
ich szybkie wznowienie wraz ze zmia-
ną uwarunkowań) lecz „bezkosztowych” 
lub niskonakładowych.

W ramach inwestycji pn. „Parking wie-
lopoziomowy przy ul. Podhalańskiej i Bo-
haterów Monte Cassino” sfinalizowano 
kilkuletnie zabiegi w kierunku pozyskania 
od Urzędu Miasta terenu wielkości 4.738 
m2 dla tej inwestycji – poprzez zawarcie 
w dniu 28.09.2016 roku umowy nota-
rialnej.

W zakresie inwestycji planowanych do 
realizacji rozpoczęto budowę budynku  
o 20 mieszkaniach przy ul. Domeyki w Ka-
towicach (osiedle Murcki). Do paździer-
nika br. wykonany został stan surowy 
zamknięty parteru, stan surowy otwarty 
I piętro (II piętro w trakcie montażu).

W zakresie kontynuacji spraw te-
renowo-prawnych uregulowano stan 
prawny budynku przy ul. Macieja 
3-5, poprzez nabycie od Urzędu Mias- 
ta własności działki Nr 247 związanej  
z budynkiem (akt notarialny z dnia 
24.02.2016 r.) oraz budynku przy 
ul. Zamkowej 61-61c poprzez na-
bycie od Miasta prawa użytkowa-
nia wieczystego – działka Nr 1684/54  
i Nr 2813/54 związanych z budynkiem 
(akt notarialny z dnia 23.03.2016 r.). 
W zakresie budynku przy ul. Zamkowej 
toczy się procedura dotycząca ujednoli-
cenia okresów użytkowania wieczystego. 

Przekazano także na majątek Miasta 
Katowice działki stanowiące drogi publicz-
ne, a będące dotychczas w użytkowaniu 
wieczystym przez KSM i utrzymywane na 
koszt Spółdzielni:

1) osiedle Murcki – działka Nr 1263/147 
(ul. Bohdanowicza),

2) osiedle Giszowiec – działki Nr 1016/55, 
1083/55, 1085/55, 1081/55, 
3280/55, 3282/55, 1014/55, 
1078/55 (ul. Batalionów Chłop-
skich); – działki Nr 3655/55, 3776/55, 
3659/55, 1076/55 (ul. Mysłowic-
ka); – działki Nr 1937/55, 1938/55, 
1939/55, 1940/55, 1941/55 (ul. Przy-
jazna i Radosna),

3) osiedle Zgrzebnioka – działka Nr 
78/167 (droga dojazdowa do zespołu 
garaży ul. Zgrzebnioka).

Zawarto 78 aktów notarialnych przeno-
szących ze Spółdzielni prawo do nierucho-

mości gruntowych i lokali na rzecz osób 
fizycznych (w tym: 34 lokale mieszkalne, 
33 garaże i 11 lokali użytkowych).

Vii. działalność  
GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej majątku 
Spółdzielni i szeroko rozumianego pośred-
nictwa w obrocie lokalami funkcjonowa-
ły cztery Zakłady Celowe wyodrębnione 
gospodarczo i ekonomicznie (w oparciu 
o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy, 
lecz bez osobowości prawnej), są to: Ser-
wis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy, 
Zakład Usług Parkingowych i Mieszka-
niowe Biuro Pośrednictwa.

Łączny wynik rocznej działalności zakła-
dów zamknie się (po uwzględnieniu podat-
ku dochodowego) niedoborem w wysokości 
(-) 7.510 zł – przy rocznych kosztach 
funkcjonowania zakładów w wysokości 
12.304.000 zł i wartości zrealizowanych 
usług (sprzedaży) w wysokości 12.321.490 
zł (kwoty te nie obejmują wartości lokali  
i nieruchomości gruntowych będą-
cych przedmiotem obrotu na rynku 
wtórnym podlegających rozliczeniu 
z funduszem wkładów mieszkaniowych 
i budowlanych). Niedobory i nadwyżki  
z tej działalności rozliczane są corocznie 
z funduszem remontowym część „A”.

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2016 
roku przedstawiono powyżej na wy-
kresie nr 7.
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Viii. inForMacja  
o pracy zarządu

i centruM  
zarządzająco-uSłuGoweGo

W okresie od 1.01.2016 roku do 
30.09.2016 roku Zarząd Spółdzielni pra-
cował w składzie:

n  mgr krystyna piaSecka – Prezes 
Zarządu, Dyrektor Spółdzielni,

n  mgr urszula SMykowSka – Zastępca 
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Księgowych, Głów-
ny Księgowy,

n  mgr zbigniew olejniczak – Zas- 
tępca Prezesa Zarządu, Zastępca 
Dyrektora ds. Gospodarki Zasoba-
mi Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 48 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 327 uchwał, 
ponadto przygotował kompleksowo Walne 
Zgromadzenie (odbyło się 2 częściach – 13 
i 14 czerwca 2016 roku). 

Do stałych zagadnień rozpatrywanych 
kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy 
członkowsko-mieszkaniowe (cotygodnio-
wo) oraz bieżąca analiza, monitoring, 
ocena realizacji zadań i wyników gospo-
darczo-finansowych Spółdzielni (comie-
sięcznie). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywa-
ne były również zagadnienia dotyczące 
inwestycji (7 razy), gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i działalności osiedli 
oraz współpracy z samorządem osiedlo-
wym (22 razy), zadłużeń w opłatach za 
lokale (comiesięcznie), remontów ka-
pitalnych i modernizacji zasobów (10 
razy), działalności społeczno-kulturalnej  
i oświatowej (15 razy), wyników wewnętrz-
nych i zewnętrznych kontroli działalności 
Spółdzielni (2 razy), spraw pracowniczych 
i socjalnych (17 razy), zmian w regula-
minach wewnętrznych, spraw organiza-
cyjnych, skarg i wniosków oraz innych. 

Ponadto Zarząd uczestniczył we wszyst-
kich posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak 
również w Zebraniach Osiedlowych oraz 
w obu częściach Walnego Zgromadzenia 
KSM. 

W okresie sprawozdawczym wyda-
no łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych,  
3 aneksy do zarządzeń, 2 pisma okólne 
i 16 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej 
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni 
na mocy odpowiednich pełnomocnictw 
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczest-
niczyli, reprezentując Spółdzielnię na 
zewnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach 
i naradach, w tym z udziałem władz 
i przedstawicieli województwa i Mia-
sta Katowice, a także w imieniu Spół-
dzielni uczestniczyli przy sporządzaniu  
i zawieraniu aktów notarialnych dotyczą-
cych przenoszenia własności lokali na 
odrębną własność członków, ustanawia-
nia nowych terminów użytkowania wie-
czystego działek gruntowych, nabywania 
i zbywania nieruchomości, regulacji spraw 
terenowych i wieczystoksięgowych i inne.

Współpraca z Radami Osiedli, stosownie 
do wieloletniej i sprawdzonej praktyki lat 
minionych, utrzymywana była nie tylko 
za pośrednictwem protokołów i pism, ale 
także przez bezpośrednie (na wniosek 
zainteresowanych Osiedli) uczestnictwo 
przedstawicieli Zarządu Spółdzielni w po-
siedzeniach Rad Osiedli, bądź innych 
okolicznościach, roboczych spotkaniach 
Zarządu z Radami Osiedli. 

Kontynuowane było wydawanie włas- 
nego miesięcznika „Wspólne Sprawy”  
– dostarczanego nieodpłatnie członkom 
- mieszkańcom zasobów zarządzanych 
przez Spółdzielnię. Praca kolegium re-
dakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu 
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej, opracowywane 
były bezpłatnie. 

Spółdzielnia w 2016 roku w szerokim 
zakresie korzystała również z możliwości 
komunikowania się z członkami przez 
internet. KSM wykorzystuje ten kanał 
informacji już od 2001 roku za pośred-
nictwem własnej strony internetowej 
i poczty elektronicznej, a od 2016 roku 
także poprzez media społecznościowe na 
portalu Facebook.

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2016 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza uzyskała prestiżowe wyróżnienia, 
a wśród nich:

n  I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 
Spółdzielni Mieszkaniowych 2015, or-
ganizowanym przez redakcję miesięcz-
nika „Domy Spółdzielcze” w kategorii 
dużych spółdzielni mieszkaniowych,

n  tytuł „Spółdzielnia Dobrze Zarządzana” 
w konkursie Firma Dobrze Zarządza-

na organizowanym przez „Magazyn 
Gospodarczy Fakty”,

n  atest Polskiego Towarzystwa Mieszka-
niowego „Firma polecana przez PTM” 
wraz z logo PTM, jako wyraz uznania 
za rzetelność i skuteczność w realizacji 
zadań na rzecz mieszkalnictwa.

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

 

Działając na podstawie postanowień 
przyjętych przez poszczególne jednostki or-
ganizacyjne, Spółdzielnia realizowała sta-
tutową działalność społeczną, oświatową  
i kulturalną – tak w układzie ogólnospół-
dzielczym i osiedlowym, w tym głównie 
bazując na pracy 6 klubów i 2 sal inte-
gracyjnych. 

Szeroka oferta programowa skierowa-
na była do mieszkańców we wszystkich 
grupach wiekowych i prowadzona była 
przede wszystkim w kierunku animacji 
kulturalno-rekreacyjnej, mając na celu 
integrację mieszkańców poprzez udział 
w imprezach, wydarzeniach oraz funkcjo-
nujących w terenie sekcjach, zespołach 
i kołach zainteresowań.

 Działalność ogólnospółdzielcza realizo-
wana przez Dział Społeczno-Kulturalny 
Centrum Zarządzająco-Usługowego na 
rzecz członków i ich rodzin zamieszkują-
cych w spółdzielczych budynkach zlokali-
zowanych w 17 osiedlach i we współpracy 
z partnerami środowiskowymi oraz regio-
nalnymi przyniesie do końca br. rezul-
tat w postaci 26 imprez obejmujących 
łącznie około 1.600 uczestników. Obok 
zorganizowanych wycieczek, wyjazdów na 
narty, baseny termalne i koncertów należy 
wymienić współuczestnictwo w przed-
sięwzięciach organizowanych z innymi 
jednostkami pokrewnymi i społecznymi  
o zasięgu wojewódzkim, jak Piknik dla 
Osób Niepełnosprawnych, tradycyjny  
(w bieżącym roku jubileuszowy, bo XXXV 
– doroczny Złaz Rodzinny Mieszkańców 
Osiedli Spółdzielczych po Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej (z metą w Podle-
sicach), czy Bieg do Słońca o Puchar 
Prezesa KSM w Parku Śląskim. 

Efektem działalności realizowanej bez-
pośrednio przez osiedla KSM jest ponad 
900 imprez i form z udziałem około 20 tys. 



  8                                                                                           WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA WIERZBOWA

SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Dokończenie ze str. 7)

uczestników, w tym imprezy osiedlowe, 
wycieczki, imprezy rekreacyjno-sportowe, 
formy okazjonalne, np. Dzień Dziecka, 
Święto Misia, Dzień Przyjaciół - Sąsia-
dów i inne.

W kwestiach społecznych, oprócz jed-
nostkowej pomocy i wspierania mieszkań-
ców w trudnych sytuacjach bytowych, na 
podkreślenie zasługuje inicjatywa w za-
kresie rozwoju i umacniania współpracy 
z policją miejską w Katowicach i podpi-
sanie umowy o współpracy dla poprawy 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców 
i zapobiegania skutkom wykroczeń  
i przestępstw na terenie administrowanym 
przez Spółdzielnię.

W 2016 roku Spółdzielnia przystąpiła 
też do współpracy i partnerskiego progra-
mu edukacyjno-szkoleniowego w ramach 
projektu „Aktywne wspólnoty lokalne 
sposobem na wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego” realizowanego przez Fun-
dację „Tacy Jesteśmy” za środki finanso-
we Fundacji i dofinansowanie uzyskane 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej poprzez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Projekt koordynowany 
przez stanowisko ds. pomocy członkom 
i wolontariatu skierowano do mieszkań-
ców osiedli: Zawodzie oraz Ściegiennego.

Wywiązując się z obowiązku informo-
wania mieszkańców KSM, w 2016 roku 
zrealizowanych zostanie łącznie 6 od-
cinków „Informatora KSM” (ostatni – 15 
grudnia br.) przygotowywanego we współ-
pracy z TVP 3 Katowice, a informującego 
o bieżących spotkaniach i imprezach 
świątecznych. Ponadto, Spółdzielnia sys-
tematycznie prowadzi bieżącą promocję 
działalności społecznej, oświatowej i kul-
turalnej na stronie internetowej KSM, na 
łamach „Wspólnych Spraw” oraz poprzez 
portal społecznościowy Facebook. Dzia-
łalność Fundacji KSM obchodzącej w br. 
11 lat funkcjonowania, stanowi istotne 
uzupełnienie sfery społecznej i kulturalnej 
ukierunkowanej głównie na dzieci i osoby 
starsze, wymagające zainteresowania 
i konkretnego wsparcia. Było to możliwe 
dzięki środkom pozyskiwanym w skali 
roku z darowizn i aukcji, a przeznacza-
nych na pomoc rzeczową, organizację 
spotkań świątecznych, wyjazd dzieci nad 
Bałtyk oraz wiele innych zadań realizo-
wanych z udziałem przyjaciół i sympa-
tyków Fundacji.

X. kontrole

W 2016 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:

n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Katowicach, który przepro-
wadził na terenie działania Spółdzielni 
łącznie 18 kontroli, w zakresie oceny 
przygotowania i przebiegu akcji dera-
tyzacji oraz oceny stanu sanitarnego 
nieruchomości budynkowych,

n  Straż Miejską – dwukrotnie – w za-
kresie sprawdzenia stanu sanitarnego 
w rejonie nieruchomości na skutek 
indywidualnych interwencji,

n  Państwową Inspekcję Pracy w Kato-
wicach – jedna kontrola – w zakresie 
sprawdzenia realizacji zaleceń Urzędu 
Dozoru Technicznego dopuszczającego 
dźwig osobowy do eksploatacji.

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 
2016 dotyczyły:

n  całokształtu działalności Administracji 
Osiedla Gwiazdy.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej:

n  współopiniowała (przy wiodącym 
udziale Działu Obsługi Prawnej) wnios- 
ki, instrukcje i regulaminy wewnętrz-
ne,

n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-
misji Inwentaryzacyjnej KSM,

n  współpracowała w zakresie przygo-
towywania materiałów dla biegłych 
sądowych powoływanych przez sądy 
w celu przygotowania opinii dla po-
trzeb toczących się spraw sądowych,

n  na bieżąco koordynowała sporządzanie 
materiałów sprawozdawczych przy-
gotowywanych przez służby Spół-
dzielni poprzez elektroniczny portal 
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, śledzenie i przekazy-
wanie do wiadomości notatek z prasy 
lokalnej i ogólnopolskiej dotyczących 
spółdzielczości i KSM,

n współpracowała z innymi instytucja-
mi naukowo-badawczymi w zakresie 
udziału w badaniach ankietowych 
i innych,

n  współpracowała z Narodowym Ban-
kiem Polskim w zakresie analiz ryn-
ku nieruchomości,

n  uczestniczyła w szkoleniach, konfe-
rencjach i różnego typu spotkaniach 
podnoszących kwalifikacje zawodowe 
oraz uzupełniających wiedzę w zakre-
sie powierzonych zadań.

Ponadto zajmowała się obsługą i koor-
dynacją zagadnień związanych z pracą 
lustratora Regionalnego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Ka-
towicach, prowadzącego (od 19.07.2016 
roku do nadal) postępowanie lustracyjne 
KSM za okres 2013-2014-2015 w zakre-
sie lustracji kompleksowej. Prowadziła 
również pozaplanowe czynności kontro-
lne wykonywane na polecenie Członków 
Zarządu – współudział w zespołach ro-
boczych (problemowych).

Na przestrzeni 2016 roku (do 
18.10.2016 r.) do Spółdzielni wpłynęło:

n  25 skarg i wniosków,

n  11 pism (tzw. skargi lokatorskie) 
związanych z zakłócaniem spokoju  
i nieprzestrzegania Regulaminu po-
rządku domowego przez sąsiadów,

n  19 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach. 

Przedstawiając okresowe sprawoz-
danie Zarząd składa podziękowanie 
wszystkim, którzy przyczynili się do za-
pewnienia niezakłóconej bieżącej pracy 
Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych 
przez Walne Zgromadzenie, a omówio-
nych i przedstawionych wyżej zadań, 
do pozytywnego postrzegania Spół-
dzielni, w tym do uzyskanych pochwał 
i wyróżnień. Szczególne podziękowania 
Zarząd kieruje zwłaszcza do działaczy 
organów samorządowych Spółdzielni, 
którzy na bieżąco przyczyniają się do 
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni  
i podległych mu pracowników oraz uzy-
skiwania satysfakcjonujących wyników 
działania Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w wielu dziedzinach.

Z poważaniem

zarząd
katowickiej Spółdzielni 
MieSzkaniowej

Katowice, listopad 2016 rok
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OKRESOWE SpRaWOzdaniE Rady OSiEdLa 
WiERzbOWa KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni  

MiESzKaniOWEJ z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU
SZANOWNI	SPÓŁDZIELCy,	 

MIESZKAńCy	OSIEDLA	WIERZbOWA

Niniejsze	sprawozdanie	obejmuje	pierwszy	
rok	działalności	Rady	Osiedla	Wierzbowa		
wybranej	w	ubiegłym	roku	na	lata	2015	–	

2019.	W	naszym	osiedlu	zebranie	sprawozdawcze	
odbędzie	się	w	dniu	14.12.2016	roku.
Rada	Osiedla	swoje	działanie	opiera	na	zapisach	

Statutu	KSM,	które	mówią,	że	jest	organem	spół-
dzielni	sprawującym	nadzór	i	kontrolę	społeczną	
nad	działalnością	administracji	osiedla.
Wybrana	w	ubiegłym	roku	Rada	Osiedla,	licząca	

7	członków,	w	2016	roku	pracuje	kolektywnie	
w	następującym	składzie	osobowym:

n Teresa	WIĄZANIA	 –	 przewodnicząca	
Rady	Osiedla,

n barbara	TROCER-DZIACKO	–	zastępca	
przewodniczącej	Rady	Osiedla	i	przewodni-
cząca	Komisji		Gospodarki	Zasobami	Osiedla,

n Jan	KASPERSKI	–	członek	Rady	Osiedla,
n Anna	GLüCKSMAN	–	członek	Rady	Osie-

dla,	pracowała	do	dnia	9.08.2016	r.,
n Anna	PALuCh	–	przewodnicząca	Komisji	

Społeczno-Kulturalnej,
n Adam	KuLIK –	członek	Rady	Osiedla,
n Maria	MIKSIEWICZ	–	członek	Rady	Osie-

dla.
 
Od	dnia	10.08.2016	r.	Rada	Osiedla	do	końca	ka-

dencji	będzie	pracowała	w	6-osobowym	składzie,	
ponieważ	Anna	Glücksman	od	dnia	10.08.2016	
r.	pełni	funkcję	kierownika	naszej	administracji.
Członkowie	Rady	Osiedla	pracują	w	2	komi-

sjach:

n	 komisja	gospodarki	zasobami	osiedla,
n	 komisja	społeczno-kulturalna.

	Rada	Osiedla	spotyka	się	na	plenarnych	po-
siedzeniach	raz	w	miesiącu	z	wyłączeniem	wa-
kacji.	W	roku	2016	odbędzie	się	10	posiedzeń	
plenarnych.	
W	posiedzeniach	tych	biorą		udział	pracownicy	

Administracji.	Wszystkie	zebrania	są	protoko-
łowane.

Do	kompetencji		Rady	Osiedla	należy:

n	 Kontrola	realizacji	zatwierdzonego	planu	
remontów	na	dany	rok.	

n	 Przeglądy	stanu	technicznego	budynków	wcho-
dzących	w	skład	zasobów	naszego	osiedla.

n	 Udział	w	komisyjnych	wyborach	wykonawców	
robót	oraz	w	komisyjnych	odbiorach	robót	
realizowanych	na	osiedlu.

n	 Analiza	skarg	i	wniosków.

n	 Bieżące	analizy	kosztów	eksploatacji.	

n	 Kontrola	realizacji	planu	społeczno-kultural-
nego.

n	 Analizowanie	sytuacji	zadłużenia	osiedla	z	ty-
tułu	zalegania	w	opłatach	za	lokale	mieszkalne,	
garaże	wbudowane	i	lokale	użytkowe.

n	 Spotkania	z	osobami	zalegającymi	w	opłatach	
za	lokale	mieszkalne.

n	 Bieżąca	analiza	stawek	opłat	za	lokale	miesz-
kalne,	garaże	wbudowane	i	lokale	użytkowe.

n	 Podejmowanie	stosownych		uchwał		zatwier-
dzających	założenia	gospodarcze	(plany)	na		
dany	rok.

n	 Inne	tematy	i	problemy	wynikające	z	kompe-
tencji	Rady	Osiedla.

Plan	remontów	na	dany	rok		uwzględnia	możli-
wości	finansowe	poszczególnych	nieruchomości	
i	tak,	za	2016	rok	zostanie	rzeczowo	wykonany	
w	95%,	natomiast	pozostałe	5%	zatwierdzonego	
planu	będzie	przesunięte	do	realizacji	na	rok	2017.	

Na	plenarne	posiedzenia	Rady	Osiedla	są	zapra-
szani	członkowie,	którzy	mają	zaległości	w	opła-
tach	za	użytkowanie	mieszkań	przekraczające	
2-miesięczne	należne	opłaty.	W	2016	roku	zostało	
zaproszonych	131	osób.	Na	spotkania,	po	uzyska-
niu	zaproszenia,	przychodzi	bardzo	mało	dłużni-
ków	i	tak	w	mijającym	roku	przybyły	zaledwie	
2	osoby.		Niektórzy	członkowie,	po		otrzymaniu	
zaproszenia,	regulują	swoje	zobowiązania	w	ca-
łości	lub	w	znacznej	części	i	takich	osób	było	38.		
Niestety	pozostali	nie	przychodzą	i	nie	regulują	
swoich	zobowiązań.	Wobec	takich	właśnie	osób	
wszczynane	jest	postępowanie	windykacyjne	
zgodnie	z	przyjętą	procedurą	windykacyjną.
Zadłużenie	za	lokale	mieszkalne	na	naszym	

osiedlu	wynosiło	na	dzień	31	października	2016																							
109.865,94	zł.

Na	każdym	plenarnym	posiedzeniu	Rady	Osie-
dla	przedstawiciel	naszego	osiedla	w	Radzie	Nad-
zorczej	KSM	Teresa	Wiązania	przekazywała	
informacje	i	ustalenia,	jakie	omawiano	na	Ra-
dzie	Nadzorczej.

Członkowie	Rady	Osiedla	pełnią	raz	w	miesiącu	
w	siedzibie	administracji	dyżur.	Dokładne	terminy	
są	podane	na	tablicy	ogłoszeń	–	jest	to	zawsze	
pierwsza	środa	miesiąca	w	godzinach	1600	–	1700. 
Mieszkańcy	naszego	osiedla	mogą	zgłaszać	się,	
przedstawiać	swoje	wnioski	i	skargi	dotyczące	
ładu,	porządku,	bezpieczeństwa,	remontów	oraz	
aby	uzyskać	porady	mieszczące	się	w	zakresie		
kompetencji	Rady	Osiedla.	Wszelkie	zgłoszenia	
odnotowywane	są	w	rejestrze	i	przedstawiane	

na	posiedzeniu	plenarnym	Rady	Osiedla,	a	po	
omówieniu	zostaje	im	nadany	stosowny	bieg	
zmierzający	do	rozwiązania	problemu.	W	2016	
roku	na	dyżur	przybyły	tylko	4	osoby.		
Rada	Osiedla	informuje,	że	przy	konstruowaniu	

założeń	gospodarczych	osiedla	na	2017	rok	rozwa-
żyła	i	przyjęła	w	poszczególnych	częściach	pro-
jektu:

1.		 z	remontów	z	funduszu	„B”	potrzeby	rzeczowe	
wynikające	z	obowiązkowych	przeglądów	
rocznych	poszczególnych	nieruchomości,	
w	taki	sposób,	aby	utrzymać	bezpieczny	stan	
techniczny	zbieżny	z	możliwościami	finanso-
wymi	nieruchomości,

2.		 z	eksploatacji	bez	urealniania	stawek	opłat	
w	poszczególnych	pozycjach,

3.		 założenia	społeczno-kulturalne,	uwzględnia-
jąc	pozycje	cieszące	się	zainteresowaniem,	 
tj.	Mikołajki		dla	najmłodszych	dzieci,	pomoc	
w	postaci	paczek	na	Święta	Bożego	Naro-
dzenia	dla	osób	samotnych	o	niskim	uposa-
żeniu	oraz	bilety	do	kina,	teatru,	NOSPR-u	
i	wycieczki	z	częściową	odpłatnością	oraz	
dodatkowo	w	2017	roku	pozycję	dotyczącą	
obchodów	60-lecia	KSM.

Projekt	założeń	gospodarczych	na	2017	jest	
przyjęty	przez	Radę	Osiedla	i	rekomendowany	
do	przyjęcia	jako	plan	na	2017	rok.
Poszczególne	części	projektu	założeń	przedsta-

wione	są	w	sprawozdaniu	Administracji	Osiedla	
Wierzbowa
Sprawozdanie	nie	jest	w	stanie	pokazać	cało-

kształtu	spraw,	którymi		zajmuje	się	Rada	Osiedla		
ani	oddać	klimatu,	jaki	towarzyszy	członkom	
w	czasie	ich	pracy.	

W	podsumowaniu	Rada	Osiedla	dziękuje:	Ra-
dzie	Nadzorczej	KSM,	Zarządowi	KSM,	pracowni-
kom	Administracji	Osiedla	Wierzbowa	za	wsparcie	
i	pomoc	w	realizacji	naszych	statutowych	zadań.	
Dziękujemy	również		członkom	naszej	osiedlowej	
społeczności	za	zaangażowanie,	wyrozumiałość	
i	życzliwość.	

Zapraszamy	wszystkich	członków	i	miesz-
kańców	naszego	osiedla	na	zebranie	sprawoz-
dawcze,	które	odbędzie	się	w	środę,	14	grudnia	
2016	roku	o	godzinie	1600	w	sali	konferencyjnej	
KSM	przy	ul.	Klonowej	35	c.

W imieniu 
Rady Osiedla Wierzbowa
Przewodnicząca  RO
TeResa Wiązania                                                                                                              
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi adMiniSTRaCJi 
OSiEdLa WiERzbOWa za 2016 ROK

SZANOWNI	PAńSTWO!

Administracja	Osiedla	Wierzbowa	Ka-
towickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej,	
wypełniając	swoje	statutowe	obowiązki,		

przedstawia	niniejszym	sprawozdanie	z	dzia-
łalności	administracyjno-gospodarczej	Osiedla	
w	oparciu	o	wykonanie	rzeczowe	i	finansowe	za	
10	miesięcy	2016	r.,	z	prognozą	wykonania	na	
dzień	31.12.2016	r.
Podstawowe	zadania,	będące	przedmiotem	dzia-

łań	Administracji,	zawarte	były	w	planie	gospo-
darczo-finansowym	Osiedla,	stanowiącym	część	
planu	gospodarczo-finansowego	całej	Spółdzielni.
Plan	ten	został	przedstawiony	mieszkańcom	

naszego	Osiedla	na	Zebraniu	Osiedlowym	w	dniu	
15.12.2015	r.,	po	czym	był	przyjęty	w	obowią-
zującym	trybie	przez	Radę	Osiedla	Wierzbowa,	
następnie	Radę	Nadzorczą.
Działalność	Administracji	ukierunkowana	była	

głównie	na	zagadnienia	związane	z	poprawą	wa-
runków	zamieszkiwania,	dostosowanie	budynków	
Osiedla	do	obecnie	obowiązujących	standardów	
(w	tym	do	aktualnych	wymogów	Prawa	Budow-
lanego),	przy	jednoczesnym	efektywnym	wyko-
rzystaniu	gromadzonych	środków	finansowych.
W	zasobach		Osiedla	Wierzbowa	w	2016	r.	

znajdowały	się	24	budynki	mieszkalne	o	łącznej	
liczbie	852	mieszkań, 3	lokale	użytkowe	oraz	 
8	garaży	wbudowanych.
W	Administracji	Osiedla	zatrudnionych	jest	 

5	pracowników:	kierownik,	starszy	administrator,	
inspektor	ds.	technicznych	oraz	2	konserwatorów.
Ponadto	obsługa	Osiedla	realizowana	jest	na	

podstawie	stałych	umów	cywilno-prawnych	 
z	4	gospodarzami	budynków	i	2	firmami	konser-
wującymi	dźwigi	osobowo-towarowe	i	domofony.

       
PRACE	I	DZIAŁALNOŚĆ	 

EKSPLOATACyJNA	W	2016	ROKu

W	okresie	od	1.01	do	25.11.2016	r.	do	Ad-
ministracji	Osiedla	„Wierzbowa”	wpłynęło	880 
pism	i podań	od	mieszkańców	Osiedla	oraz	róż-
nych	instytucji	zewnętrznych,	które	dotyczyły	
spraw	Osiedla	i indywidualnych	mieszkańców.	
Wymagały	one	rozpoznania,	załatwienia	lub	
wyjaśnienia	podnoszonych	w pismach	kwestii,	
a niektóre	dotyczące	podmiotów	niepodlegających	
Spółdzielni	wymagały	interwencji	w odpowied-
nich instytucjach.

 
Na	bieżąco	realizowane	były	zadania	zwią-

zane	z administrowaniem,	między	innymi z:

1.	 przygotowywaniem	założeń	ekonomiczno-go-
spodarczych	uchwalanych	przez	Radę	Osie-
dla,

2.	 prowadzeniem	ruchu	ludności	(obecnie	za-
mieszkałych	ok.	1.370	osób)	w	zakresie:	
zwiększenia	i	zmniejszenia	liczby	zamieszka-
łych	osób	w	związku	ze	stałym	lub	czasowym	
pobytem,	dokonywania	zmian	ewidencyjnych	
zgłaszanych	przez	lokatorów	obejmujących	

urodzenia	dziecka,	zmiany	stanu	cywilnego,	
zgonu	mieszkańców	oraz	przekazywania	
do	Działu	Ewidencji	Opłat	za	Lokale	mie-
sięcznych	wykazów	zmian	osobowych	osób	
zameldowanych	lub	wymeldowanych,	w	celu	
skorygowania	opłat	z	tytułu	liczby	użytkow-
ników	mieszkań,

3.	 przygotowaniem	informacji	o	osobach	za-
dłużonych	dla	potrzeb	Administracji,	Rady	
Osiedla,	Zarządu	oraz	uczestniczenie	w	roz-
mowach	z	osobami	zalegającymi	w	opłatach	
wspólnie	z	Radą	Osiedla	i	sporządzanie	pro-
tokołów	z	prowadzonych	rozmów	oraz	udział	
w	posiedzeniach	Zarządu	Spółdzielni,

4.	 bieżącym	monitorowaniem	jakości	wyko-
nywanych	usług,	utrzymania	czystości	i	po-
rządku	na	terenie	Osiedla,	przyjmowaniem	od	
mieszkańców	wniosków,	spostrzeżeń	i	uwag	
dotyczących	pracy	odpowiedzialnych	za	te	
usługi	służb,	sporządzaniem	protokołów	
z	kontroli,	a	w	szczególnych	wypadkach	
dokonywaniem	zgodnie	z	umową	odpowied-
nich	potrąceń	z	wynagrodzenia	podmiotom	
gospodarczym	za	stwierdzone	uchybienia	
w	pracy,

5.	 nadzorowaniem	firm	w	zakresie	prawi-
dłowego	przebiegu	kontroli	wynikających	
z	ustawy	Prawo	Budowlane	(tj.	przeglądy	
okresowe,	kominiarskie	i	gazowe),	a	także	
prowadzeniem	korespondencji	z	mieszkań-
cami	w	tym	zakresie,

6.	 bieżącą	współpracą	ze	Strażą	Miejską	i	Policją	
w	zakresie	zapewnienia	porządku	i	bezpie-
czeństwa	zamieszkiwania	w	zarządzanych	
przez	Spółdzielnię	zasobach.	W	tym	miej-
scu	nadmienić	należy,	iż	w	dniu	5.10.2016	
r.	Katowicka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	
podpisała	z	Komendą	Miejską	Policji	w	Kato-
wicach	„Porozumienie	o	Współpracy	w	Celu	
Poprawy	bezpieczeństwa	Mieszkańców	Ka-
towic”.	W	nawiązaniu	to	tego	porozumienia,	
Administracja	Osiedla		wraz	z	Radą	Osiedla		
udostępniła	w	budynku	mieszkalnym	przy	ul.	
Modrzewiowej	24B	pomieszczenie	z	przezna-
czeniem	na	punkt	przyjmowania	przez	Dziel-
nicowego	zgłoszeń	od	mieszkańców	Osiedla,

7.	 kontrolowaniem	faktur	wystawianych	przez	
podmioty	gospodarcze	i	faktur	kosztowych		
oraz	dekretowanie	ich	zgodnie	z	obowiązu-
jącym	w	KSM	planem	kont,

8.	 analizowaniem	kosztów	oraz	opracowaniem	
niezbędnych	kalkulacji	i	innych	załączników	
do	umów	z	podmiotami	działalności	gospo-
darczej,

9.	 tworzeniem	stosownej	dokumentacji	(proto-
kołów	zdawczo-odbiorczych)	przy	przeka-
zywaniu/przejmowaniu	od	osób	fizycznych	
i	prawnych	lokali	mieszkalnych/użytkowych	
mieszczących	się	w	zasobach	Osiedla	(w	tym	
przejmowaniem	tych	lokali	po	rozwiązaniu,	
wygaśnięciu	lub	wypowiedzeniu	umowy),

10.	 współdziałaniem	przy	tworzeniu	dokumentacji	
dotyczącej	likwidacji	szkód	z	tytułu	zdarzeń	
losowych	i	tworzeniem	dokumentacji	umożli-

wiającej	wypłatę	ewentualnych	odszkodowań	
z	tego	tytułu	na	rzecz	członków	Spółdzielni	
przez	firmę	ubezpieczeniową,

11.	 monitorowaniem	działań	firm	wykonują-
cych	cięcia	sanitarno-pielęgnacyjne	drzew	
i	krzewów	na	terenie	Osiedla	i	postanowień	
wynikających	z	wydanych	decyzji	Wydziału	
Ochrony	Środowiska	Urzędu	Miasta	Katowice	
w	zakresie	usunięcia	i	nasadzeń	drzew,

12.	 nadzorowaniem	w	okresie	wiosennym	i	je-
siennym	kompleksowej	deratyzacji,	pole-
gającej	na	rozłożeniu	środków	na	gryzonie	
w	korytarzach	piwnicznych	we	wszystkich	
budynkach	mieszkalnych	w	Osiedlu	–	zgodnie	
z	obowiązująca	uchwałą	Rady	Miasta	Kato-
wice,

13.	 kompleksowym	oczyszczaniem	piaskow-
nic	ze	starego	piasku	po	okresie	zimowym	
oraz	uzupełnieniem	czystym	piaskiem	wraz	
z	przeprowadzeniem	dezynfekcji	w	okre-
sie	wiosennym,

14.	 bieżącym	monitorowaniem	jakości	wykony-
wanych	usług	przez	firmę	MPGK	w	zakre-
sie	wywozu	stałych	odpadów	komunalnych	
i	utrzymaniem	czystości	boksów	śmietniko-
wych,

15.	 usuwaniem	z	korytarzy	piwnic	oraz	pomiesz-
czeń	ogólnego	użytku	(tj.	pralnie,	suszarnie)	
zgromadzonych	przez	mieszkańców	rzeczy	
zbędnych,	naruszających	przepisy	o	ochro-
nie	ppoż.,

16.	 współuczestniczeniem	ze	Strażą	Miejską	
w	przeglądach	wiosennych	i	zimowych,	
w	zakresie	należytego	utrzymania	czystości	
na	terenie	Osiedla,

17.	 prowadzeniem	podręcznego	magazynku	osie-
dlowego	(przyjmowanie	na	stan	ewidencyjny	
i	wydawanie	materiałów),	a	także	prowadze-
niem	szczegółowej	ewidencji	rozliczeniowej	
i	inwentaryzacyjnej	zgodnie	z	przyjętymi	
w	KSM	zasadami,

18.	 prowadzeniem	bieżącej	kontroli	prawidłowoś- 
ci	pracy	zainstalowanych	urządzeń	pomiaro-
wych,	jak	też	interweniowaniem	w	przypadku	
ujawnienia	nieprawidłowości.

19.	 comiesięcznym	sprawdzaniu	pod	względem	
merytorycznym,	formalnym	i	rachunkowym,	
faktur	obciążających	Spółdzielnię	za	dostar-
czane	media,	tj.:	energię	elektryczną,	wodę	
oraz	dokonywanie	odpowiedniego	rozliczenia	
kosztów	na	poszczególne	nieruchomości	
i	ich	rejestrowanie,

20.	 prowadzeniem	systemu	kluczy	do	klatek	
schodowych,	pomieszczeń	wspólnego	użytku	
i	śmietników,	w	tym	zamawianiem	kluczy	
oraz	wydawaniem	ich	mieszkańcom,

21.	 bieżącym	uzupełnianiem	i	korektą	spisów	
mieszkańców	poszczególnych	nieruchomości	
budynkowych	oraz	nazwisk	na	domofonach,

22.	 udziałem	w	komisyjnych	otwarciach	lokali	
mieszkalnych	i	użytkowych	i	eksmisjach	
z	lokali,

23.	 organizowaniem	i	uczestniczeniem	w	pracach	
komisji	dotyczących	kwalifikacji	stolarki	
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okiennej	do	wymiany.		Uczestniczeniem	
w	komisjach	dotyczących	odbioru	wymie-
nionej	stolarki	okiennej	wraz	z	kontrolą	
i	przygotowaniem	dokumentacji	niezbędnej	
do	uzyskania	należnej	refundacji,	a	także	
weryfikowaniem	dokumentacji	przekazanej	
przez	mieszkańców	dotyczącej	refundacji	za	
wymienioną	stolarkę	okienną	we	własnym	za-
kresie,

24.	 rozpatrywaniem	wniosków	dotyczących	
przeprowadzenia	prac	remontowo-moder-
nizacyjnych	w	lokalach	przez	mieszkańców	
Osiedla	(w	okresie	10	miesięcy	br.	udzielono	
41	pozwoleń	z	podaniem	odpowiednich	wa-
runków	technicznych),

25.	 przyjmowaniem	i	przekazywaniem	do	Zakładu	
Ciepłowniczego	KSM	zgłoszeń	dotyczących	
nieprawidłowości	w	funkcjonowaniu	central-
nego	ogrzewania	i	ciepłej	wody,	współdzia-
łaniem	z	Zakładem	Ciepłowniczym	KSM	
i	firmami	Brunata	oraz	ISTA	w	zakresie	
reklamacji	dotyczących	wysokości	opłat,

26.	 przekazywaniem	zgłoszeń	o	awariach	dźwi-
gów	osobowych,	domofonów,	sieci	TV	ka-
blowej,	firmom	prowadzącym	ich	obsługę	
i	konserwację,

27.	 prowadzeniem	na	bieżąco	książek	obiek-
tów	budowlanych,

28.	 współpracą	z	osobami	uprawnionymi	w	czasie	
dokonywanych	przeglądów	stanu	technicz-
nego	budynków	Osiedla	w	zakresie	ogólno-
budowlanym,

29.	 współdziałaniem	z	Radą	Osiedla	Wierzbowa	
we	wspólnym	rozwiązywaniu	problemów	
Osiedla,	jak	również	konfliktów	sąsiedzkich	
i	udzielaniem	niezbędnych	informacji	miesz-
kańcom	pomocnych	w	uzyskaniu		dodatku	
mieszkaniowego	lub	pomocy	z	Miejskiego		
Ośrodka	Pomocy	Społecznej,

30.	 Zorganizowaniem	w	dniu	12.12.2016	r.	za-
bawy	Mikołajkowej	dla	dzieci	w	wieku	od	3	
do	10	lat	w	ramach	działalności	społeczno-	
kulturalnej	na	osiedlu.

I.		PROGNOZA	WyKONANIA		KOSZTÓW	
EKSPLOATACJI	W	2016	ROKu

Przewidywane wykonanie w 2016 roku.

n	 Koszty	administracji,	w	tym:	(płace	pra-
cowników	umysłowych	z	narzutami,	koszty	
BHP,	opłaty	telekomunikacyjne,	koszty	utrzy-
mania	pomieszczeń	administracji)	

259.870,00	zł
n	 Inne	koszty	utrzymania	budynków,	w	tym:	

(płace	pracowników	fizycznych	z	narzutami,	
opłata	za	wieczyste	użytkowanie	gruntów,	po-
datek	od	nieruchomości,	czyszczenie	kominów,	
ubezpieczenie	rzeczowe,	pielęgnacja	zieleni,	
odśnieżanie,	ochrona	pożarowa	budynków,	
kontrola	szczelności	instalacji	gazowej,	dezyn-
fekcja,	deratyzacja,	dezynsekcja,	koszty	de-
wastacji,	pogotowie	techniczne,	wymiana	
oświetlenia	na	klatkach	schodowych	i	w	po-

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi adMiniSTRaCJi 
OSiEdLa WiERzbOWa za 2016 ROK

mieszczeniach	ogólnego	użytku,	legalizacja	
wodomierzy)	 																									497.820,00	zł

n	 Energia	elektryczna	poza	mieszkaniem
 23.070,00	zł
n	 Woda	i	kanalizacja	 									639.530,00	zł
n	 Wywóz	nieczystości	 									230.050,00	zł
n	 Usługi	gospodarzy	 									120.930,00	zł
n	 Konserwacja	dźwigów	 											15.340,00	zł
n	 Konserwacja	domofonów												17.650,00	zł
n	 Eksploatacja	gniazd	sygnału	RTV	

36.980,00	zł
	 Razem       1.841.240,00	zł

Prognozowane	koszty	eksploatacji	w	2016	roku	
(bez	c.	o.)	zamkną	się	kwotą	1.841.240,00	zł, 
podczas	gdy	wpływy	według	naliczeń	z	lokali	
mieszkalnych,	lokali	użytkowych	i	garaży	(bez	
odliczeń	zaległości	w	opłatach)	po	uwzględnie-
niu	ujemnego	bilansu	otwarcia	2016r.	wyniosą	
1.828.120,00	zł.	
Wynik	roku	2016	w	zakresie	eksploatacji	wy-

niesie minus	13.120,00	zł.
 
Za	trzy	kwartały	bieżącego	roku	Osiedle	

nasze	w	opłatach	za	lokale,	wykazuje	istnienie	
znacznego	zadłużenia	mieszkańców	w	zakresie	
opłat	związanych	z	użytkowaniem	lokali	miesz-
kalnych.	Zadłużenie	to	wynosi	109.865,94	zł,	co	
w	przeliczeniu	na	jeden	statystyczny	lokal	daje	
kwotę	ok.	130,00	zł.

WyKAZ	ZADŁuŻEń	LOKALAMI	 
NA	DZIEń	31.10.2016	R.

n	 Brzozowa	26	-	26a	 																				0,00	zł
n	 Brzozowa	30	 																													1.408,33	zł
n	 Brzozowa	36	-	36a	 																				0,00	zł
n	 Brzozowa	38	-	38a	 													3.818,33	zł
n	 Brzozowa	40	-	40a	 																				0,00	zł
n	 Brzozowa	42	-	42a	 													1.257,81	zł
n	 Brzozowa	44	-	46	 													1.487,01	zł
n	 Grabowa	5	-	5a																														1.910,57	zł
n	 Grabowa	7	-	7a		 													1.014,08	zł
n	 Klonowa	31	-	33	 													7.457,33	zł
n	 Wierzbowa	1a	 	 																				0,00	zł
n	 Wierzbowa	2	-	2a	 													5.363,16	zł
n	 Wierzbowa	19	-	21	 																				0,00	zł
n	 Wierzbowa	26	-	28	 													1.717,86	zł

przewidywane wykonanie kosztów eksploatacji w 2016 roku

Kosz ty administracji 
osiedla
Energia elektryczn a Woda i kanalizacja

odczyt y wo dy

Konserwa cja domofonów AZART

przewidywane wykonanie koSztów ekSpLoatacji w 2016 roku

n	 Wierzbowa	27	-	29	 																941,84	zł
n	 Wierzbowa	31	-	33	 																				0,00	zł
n	 Wierzbowa	35	-	37	 													8.484,64	zł
n	 Wierzbowa	38	-	46	 											39.236,33	zł
n	 Klonowa	34	-34a	 																				0,00	zł
n	 Topolowa	31ad		 	 				0,00	zł
n	 Modrzewiowa	24	-	24a	 											11.755,32	zł
n	 Modrzewiowa	24bc	 											19.297,25	zł
n	 Modrzewiowa	30bc	 													4.716,08	zł
	 Razem	 	 									109.865,94	zł

II.	PROGNOZOWANE	WyKONANIE	
FuNDuSZu	REMONTOWEGO	OSIEDLA

	NA	KONIEC	2016	ROKu

	Wpływy w	roku	2016:

n		 z	tytułu	odpisu	na	fundusz	remontowy	część	
„B”	wg	naliczeń				 														827.180	zł

n	 bilans	otwarcia	na	dzień	1.01.2016	r.	w	wy-
sokości				 																														159.540	zł

n	 przesunięcie	środków	na	fundusz	remontowy	
część	„A”	tj.	przyśpieszenie	spłaty	zobowiązań	
nieruchomości	budynkowych	usytuowanych	
w	osiedlu	z	tytułu	wcześniej	wykonanych	
robót		 	 													– 98.430	zł

n	 pokrycie	wykonania	dodatkowych	robót	przy	
wykonywaniu	prac	związanych	z	docieplaniem	
budynków	realizowane	z	funduszu	„A”

–	87.710	zł
n	 wpłaty	25%	z	tytułu	wymiany	stolarki	okiennej	

przez	KSM	 	 	 	3.820	zł
n	 Łącznie	wpływy	w	2016	r.	 	

 	804.400	zł

 WyDATKI		W	ROKu	2016:

Zakres	przeprowadzonych	i	prowadzonych	robót	
remontowych	do	końca	2016	r	planowany	jest		j.n:

1.	 Wymiana	stolarki	okiennej	przez	Spółdzielnię	
i	we	własnym	zakresie																					36.000	zł    

2.		 Roboty	dekarskie				 																86.900	zł
3.		 Roboty	murarskie		 														197.000	zł	                                       
4.		 Roboty	malarskie																												50.000	zł
5.		 Roboty	wod-kan	 														128.900	zł
6.		 Roboty	instalacyjne	c.o.	 																					490	zł



  12                                                                                           WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA WIERZBOWA

(Dokończenie ze str. 11)

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi adMiniSTRaCJi 
OSiEdLa WiERzbOWa za 2016 ROK

8.		 Domofony			 	 	 				170	zł
8.		 Mała	architektura																														2.850	zł
9.		 Remont	dźwigów																												13.400	zł
10.		 Inne	roboty																																								9.980	zł
11.		Odpis	na	fundusz	interwencyjny

9.940	zł
12.		 Spłata	pożyczki	z	Funduszu	Interwencyjnego	

22.220	zł	
 łącznie	wydatki																												557.850	zł

1.	RObOTy		WyKONANE	 
SIŁAMI	WŁASNyMI

Zespół	konserwatorów	Administracji	Osiedla	
Wierzbowa	w	roku	2016	liczył	2	osoby.	Pracowni-
cy	zatrudnieni	byli	na	następujących	stanowiskach:
n	 1	osoba	konserwator	–	ślusarz,
n	 1	osoba	konserwator	–	elektryk.
Ogółem	na	dzień	30.10.2016	r.	zrealizowano	

ok.	787	różnego	rodzaju	napraw	na	podstawie	
przyjętych	zgłoszeń	od	mieszkańców	w	tym:

–		253			elektrycznych
–		118			wod-kan
–		164			ślusarskich
–		252			ogólnobudowlanych

obejmujących:

n	 regulację	samozamykaczy	drzwi	budynków		
wg	potrzeb	na	bieżąco,

n	 naprawę	i	konserwację	instalacji	odgromowej	
na	budynkach	mieszkalnych,

n	 usuwanie	nieszczelności	na	instalacji	gazowej	
w	lokalach	mieszkalnych,

n	 naprawę	stolarki	drzwiowej	w	korytarzach	
piwnicznych	wraz	z	wymianą	zamków	i	wkła-
dek,

n	 naprawę	i	regulację	stolarki	okiennej,

n	 malowanie	ławek	wraz	z	wymianą	desek	sie-
dzisk,

n	 malowanie	piaskownic	wraz	z	wymianą	de-
sek	siedzisk,

n	 malowanie	elementów	urządzeń	zabawowych	
placów	zabaw	wraz	z	wymianą	zniszczo-
nych	części,

n	 wymianę		bezpieczników	21	szt,		przycisków	
15	szt.,	wyłączników	8	szt.,	świetlówek	35	szt.,

n	 wymianę	zamków	w	skrzynkach	na	listy,

n	 wymianę	skrzynek	reklamowych	4	szt.,

n	 przegląd	i	konserwację	instalacji	elektrycznej	
klatek	schodowych,	korytarzy	piwnicznych,	
pomieszczeń	ogólnego	użytku	oraz	tablic	
administracyjnych	w	budynkach,	a	także	
oświetlenia	zewnętrznego,

n	 zabezpieczanie	przed	ptakami	i	czyszczenie	
otworów	wentylacyjnych	w	kominach,

n	 osiatkowanie	okienek	piwnicznych,

n	 montaż	nawiewników	w	stolarce	okiennej,

n	 sprawdzanie	zalewania	mieszkań,	szukanie	

przyczyny	zalania,	usunięcie	jej	jeżeli	była	

po	stronie	Spółdzielni,

n	 montaż	koszy	na	śmieci,

n	 koszenie	trawy	i	przycinanie	żywopłotów	

wg	potrzeb,

n	 miejscowe	naprawy	zapadniętych	bądź	znisz-

czonych	chodników,

n	 uczestniczenie	razem	z	pracownikiem	Działu	

MT	w	kontroli	stanu	technicznej	sprawności	

budynków	mieszkalnych,

n	 przegląd	dachów	w	budynkach	mieszkalnych	

oraz	gospodarczych	wraz	z	naprawą	drobnych	

nieprawidłowości	pokryć	dachowych,	nasad	

kominowych,	wywiewek	kanalizacyjnych	

z	oczyszczeniem	koryt	dachowych	i	rynien,

 

OSIEDLE  WIERZBOWA
Zestawienie kosztów  ulepszeń i prac poniesionych w okresie od roku 1992 do dnia 31.10.2016
z centralnej części funduszy remontowych Spółdzielni (remontów kapitalnych + fundusz "A")
oraz naliczonych wpływów z odpisów na działania energooszczędne i termomodernizacyjne 
z uwzględnieniem środków przeksięgowanych z funduszu remontowego część ''B",
zasilenia środkami z funduszu interwencyjnego oraz obowiązkowej 2,5% partycypacji 

( w g kosztów  w  dacie poniesienia, w  zł)

( z uw zględnieniem kosztów  odsetek od pożyczek i kredytów  do spłaty po 31.10.2016 )

Adres budynku

1 2 3 4 5 6

Wierzbowa 38-46 140,32

Wierzbowa 26-28 164,55

Klonowa 31-33 154,48

Wierzbowa 19-21 148,72

Wierzbowa 35-37 87,98

Wierzbowa 27-29 72,48

Wierzbowa 31-33 61,74

Grabowa 5-a 32,48

Brzozowa 30 39,24
Wierzbowa 1a 80,75

Wierzbowa 2- 2a 43,20

Brzozowa 42-a 43,57

Brzozowa 38-a 41,04

Grabowa 7-a 21,23 869,58

Brzozowa 40-a 39,15

Brzozowa 44-46 7,05 298,59

Brzozowa 36-a -134,86

Klonowa 34-a -314,41

Topolowa 31-d -201,77

Brzozowa 26-a -593,26

Modrzewiowa 24b-c -550,17

Modrzewiowa 24-a -567,04

Modrzewiowa 30b-c -579,82

RAZEM -171,82
*do dnia 31.10.2016

**uw zględnia środki przeksięgow ane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interw encyjnego

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.10.2016 zł

Saldo jednostkowe na dzień 31.10.2016 -171,82

Katow ice, listopad 2016

z fund.rem. cz."B" na pokrycie części kosztów kompleksowych robót ociepleniowych

Razem koszty 
za lata 

1992 -2016*

Wpływy z odpisów 
za lata 

1997-2016*/**

Saldo
(3-2)

Saldo na 1 
m2 p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

921 093 1 651 350 730  257 5 937,05
317 876 658 676 340  800 5 875,85
336 206 654 463 318  257 5 487,18
350 922 659 122 308  199 5 313,78
198 972 274 962 75 989 4 221,64
214 890 278 362 63 473 3 733,68
220 155 273 356 53 201 2 955,62
417 377 464 867 47 490 1 396,75
306 180 349 274 43 094 1 723,77
85 728 127 802 42 074 5 259,28

174 104 211 954 37 850 2 102,79
209 658 242 950 33 292 2 219,45
211 572 242 932 31 360 2 090,65
425 192 455 627 30 435
212 502 242 343 29 841 1 989,39
447 671 457 823 10 152
345 539 242 698 -102  841 -6 856,08
363 595 183 754 -179  842 -29 973,65
595 940 365 354 -230  586 -19 215,53
533 527 187 536 -345  991 -57 665,25

4 315 439 1 592 569 -2  722  869 -30 941,70
4 409 088 1 601 413 -2  807  676 -31 905,40
4 444 131 1 591 593 -2  852  538 -32 415,21

20 057 359 13 010 778 -7  046  581 -8 270,63

Zestaw ienie nie uw zględnia kosztów  w ymiany w odomierzy i podzielników  c.o.

-7 046 581

zł/1 m2 p.u.
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n	 oczyszczanie	wg	potrzeb	zadaszeń	wiatrołapów	
wejść	do	budynków,

n	 naprawa	schodów	terenowych	i	muru	oporo-
wego,

n	 zmycie	 malunków	 ze	 ścian	 budynków,	
ścian	śmietników,

n	 uzupełnienie	tynku	na	elewacji	(parter)	oraz	
pomalowanie	pasa	elewacji,

n	 wymiana	odcinków	pionów	kanalizacyjnych,

n	 wymiana	zaworów	przedlicznikowych	wody	
ciepłej	i	zimnej,

	 a	także:

n	 sprawdzanie	szczelności	instalacji	gazowej	
w	piwnicach,

n	 współdziałanie	w	usuwaniu	niesprawności	na	
cyrkulacji	ciepłej	wody,

n	 udrożnianie	pionów,	poziomów	i	studzienek	
instalacji	kanalizacyjnej,

n	 dokonywanie	kontrolnych	odczytów	liczników	
energii	elektrycznej	i	wodomierzy	łącznie	
z	ich	plombowaniem,

n	 roznoszenie	paczek	świątecznych		mieszkań-
com.

2.		RObOTy	WyKONyWANE	 
PRZEZ	FIRMy	ZEWNĘTRZNE:

Prowadzenie	nadzoru	(w	zakresie	uprawnień	po-
siadanych	przez	pracowników	administracji)	nad:

a)		 robotami	wykonywanymi	przez	firmy	wyło-
nione	w	drodze	przetargu,	między	innymi:

n	 nad	robotami	dekarskimi	wykonywanymi	
w	budynkach	mieszkalnych	przy	ul.	Brzozowej	
26-26a;	30;	Klonowej	31-33;	Wierzbowej	
2-2a;	19-21;	31-33;	38-46;		

n	 nad	robotami	ogólnobudowlanymi	wyko-
nywanymi	w	budynkach	mieszkalnych	przy															
ul.	Grabowej	5-5a;	Brzozowej	42-42a;	Wierz-
bowej	19-21;	27-29;	31-33.

b)		 robotami	wykonywanymi	w	formie	zlecenia,	
takimi	jak:

n	 wykonanie	zaleceń	Spółdzielni	Kominiarzy	
polegających	na	wpięciu	kratki	wentylacyjnej	
w	przewód	wentylacyjny	w	lokalu	mieszkal-
nym	budynku	ul.	Wierzbowej	1a;	

n	 wykonanie	remontu	dźwigów	osobowych	
w	budynkach	mieszkalnych	przy	ul.	Modrze-
wiowej	24-24a;	30b-30c;

n	 sprawdzanie	wyceny	kosztorysów	robót	zle-
conych;

n	 dokonywanie	przeglądów	urządzeń	zabawo-
wych;

n	 dokonywanie	przeglądów	mieszkań	w	związku	
z	interwencjami	lokatorów;

n	 udzielanie	pisemnej	odpowiedzi	na	pisma	lo-
katorów;

n	 przygotowanie	danych	do	projektu	planu	re-
montów	na	2017	r.;

n	 współuczestniczenie	w	rocznym	przeglądzie	
budynków	osiedla	w	zakresie	ogólnobudow-
lanym;

n	 współuczestniczenie	w	komisjach	przetargo-
wych	na	planowane	roboty	remontowe;

n	 współuczestniczenie	w	odbiorach	robót	nad-
zorowanych	przez	Dział	TN	KSM.

Spółdzielnia,	wprowadzając	w	poprzednich	la-
tach	innowacyjne	rozwiązania	w	zakresie	oświetle-
nia	budynków	mieszkalnych	uzyskała	z	tego	tytułu	
w	bieżącym	roku	oszczędności	na	poziomie	33%.	
Rozpoczęto	prace	związane	z	wymianą	instalacji	

elektrycznej	WLZ	w	budynku	mieszkalnym	przy	
ul.	Grabowej	5-5a	w	Katowicach	finansowane	
w	100%	z	Funduszu	Remontowego	części	„A”.
Jak	wynika	z	powyższego	zestawienia	rok	2016	

Osiedla	był	kolejnym	rokiem,	w	którym	wykonanie	
wielu	poważnych	robót	remontowych	z	pewnością	
poprawiło	stan	techniczny	zasobów	i	warunków	
zamieszkiwania.						              

          
 	III.	KOSZTy	I	WPŁyWy	Z	TyTuŁu	

DZIAŁALNOŚCI	 
SPOŁECZNO-KuLTuRALNEJ	 

W	2016	ROKu

Wpływy	w	wysokości	17.360	zł	(w	tym dodatni	
bilans	otwarcia	5.420	zł)	na	działalność	społeczno-
kulturalną	i	oświatową	w	2016	roku	przy	odpisie	
0,03zł/m2	przeznaczono	na	następujące	cele:

n	 zakup	i	wręczenie	paczek	z	okazji	Świąt	Boże-
go	Narodzenia	dla	60	osób	samotnych	i	nisko	
uposażonych																																							4.000	zł

n	 zorganizowanie	imprezy	mikołajkowej	(50	
dzieci	w	wieku	od	3	do	10	lat)											5.250	zł

n	 zakup	biletów	do	kina	i	teatru	dla	mieszkańców	
Osiedla	z	częściową	odpłatnością							3.430	zł

 Razem	koszty	2016	r.	                      
                                                             	12.680	zł	

ZAMIERZENIA	DZIAŁALNOŚCI	 
GOSPODARCZEJ	NA	ROK	2017

I.	PRZEWIDyWANE	KOSZTy		 
I	WPŁyWy	Z	TyTuŁu

EKSPLOATACJI	(bEZ	C.O.)	 
W	2017	ROKu

Założone	wpływy	na	pokrycie	kosztów	eks-
ploatacji	według	naliczeń	przedstawiają	się na-
stępująco:

n	 Planowany	bilans	otwarcia	2017	roku																																																
minus	13.120 zł

n	 Planowane	wpływy	z bieżących	opłat																																				
                   	1.997.170	zł

n	 Przewidywana	łączna	wielkość	naliczonych	
środków	z B.O.                 											1.984.050	zł

Przewidywane	wykonanie	w	2017	roku

n	 Koszty	administracji,	w	tym:	(płace	pra-
cowników	umysłowych	z	narzutami,	koszty	
BHP,	opłaty	telekomunikacyjne,	koszty	utrzy-
mania	pomieszczeń	administracji)	

325.920,00	zł

przewidywane wykonanie kosztów eksploatacji w 2017 roku

Koszty administracji osiedla

Energia elektryczn a
Woda i kanalizacja

odczyt y wo dy

Konserwa cja domofonów
AZART

przewidywane wykonanie koSztów ekSpLoatacji w 2017 roku

(Dokończenie na str. 14)
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n	 Inne	koszty	utrzymania	budynku,	w	tym:	(płace	
pracowników	fizycznych	z	narzutami,	opłata	
za	wieczyste	użytkowanie	gruntów,	podatek	
od	nieruchomości,	czyszczenie	kominów,	
ubezpieczenie	rzeczowe,	pielęgnacja	zieleni,	
odśnieżanie,	ochrona	pożarowa	budynków,	
kontrola	szczelności	instalacji	gazowej,	dezyn-
fekcja,	deratyzacja,	dezynsekcja,	koszty	de-
wastacji,	pogotowie	techniczne,	wymiana	
oświetlenia	na	klatkach	schodowych	i	w	po-
mieszczeniach	ogólnego	użytku,	legalizacja	
wodomierzy)	 																									544.730,00	zł

n	 Energia	elektryczna	poza	mieszkaniem
 23.110,00	zł
n	 Woda	i	kanalizacja	 									649.920,00	zł
n	 Wywóz	nieczystości	 									229.790,00	zł
n	 Usługi	gospodarzy	 									121.770,00	zł
n	 Konserwacja	dźwigów	 											15.400,00	zł
n	 Konserwacja	domofonów												17.700,00	zł
n	 Eksploatacja	gniazd	sygnału	RTV	

36.610,00	zł
 Razem                       1.964.950,00	zł

Wynik	roku	2017	w	zakresie	eksploatacji	wy-
niesie 19.100	zł.

II.	PROGNOZOWANE	WyKONANIE	
FuNDuSZu	REMONTOWEGO	 

OSIEDLA	W	2017	ROKu

Na	rok	2017	w	zakresie	funduszu	remontowego	
część	„B”	przewiduje	się:	

	Wpływy w	roku	2017:

n		 z	tytułu	odpisu	na	fundusz	remontowy	części	
„B”	wg	naliczeń																														828.230	zł

n	 bilans	otwarcia	na	dzień	1.01.2017	r.	w	wy-
sokości		 																														246.550	zł

n	 przesunięcie	środków	na	fundusz	remontowy	
część	„A”	tj.	przyspieszenie	spłaty	zobowiązań	
nieruchomości	budynkowych	usytuowanych	
w	osiedlu	z	tytułu	wcześniej	wykonanych	
robót		 																													– 98.430	zł

n	 pokrycie	wykonania	dodatkowych	robót	przy	
wykonywaniu	prac	związanych	z	docieplaniem	
budynków	realizowane	z	funduszu	„A”

–	87.710	zł	
n	 wpłaty	25%	z	tytułu	wymiany	stolarki	okiennej	

przez	KSM																																										1.250	zł
n	 Łącznie	przewidywane	wpływy	w	2017	r.

	889.890	zł

Założono	potrzeby	wykonania	następujących	
zadań	rzeczowych	na	łączną	kwotę	669.840	zł. 

1.	 Wymiana	stolarki	okiennej	przez	Spółdzielnię	
i	we	własnym	zakresie																					47.000	zł    

2.		 Roboty	dekarskie																										106.300	zł

3.		 Roboty	murarskie																												55.200	zł	                                       

4.		 Roboty	malarskie																												53.000	zł

5.		 Roboty	wod-kan																												201.800	zł

6.		 Roboty	elektryczne																											3.500	zł

7.		 Elewacje				 	 																14.300	zł

8.		 Mała	architektura			 													287.050	zł

9.		 Remont	dźwigów																												16.100	zł

10.		 Inne	roboty																																						41.700	zł

11.		Odpis	na	fundusz	interwencyjny	 	

9.940	zł      

	 Łącznie	wydatki																											835.890	zł

Różnica	wynosząca	54.000	zł	wynika	z	zadłużeń	
w	opłatach	za	mieszkania	w	części	przypadającej	

na	fundusz	remontowy	część	„B”.

III.	PRZEWIDyWANE	KOSZTy	 
I	WPŁyWy	Z	TyTuŁu	DZIAŁALNOŚCI	

SPOŁECZNO-KuLTuRALNEJ
W	2017	ROKu

			Planowane	naliczone	wpływy	z	odpisu	w	wy-

sokości	0,03	zł/m2	powierzchni	mieszkalnej	na	

działalność	społeczno-kulturalną	w	roku	2017	

wyniosą	23.880	zł	(w	tym	bilans	otwarcia	4.680	
zł)	i	przeznaczone	zostaną	na:

           
n	 zakup	i	wręczenie	paczek	dla	60		osób	z	okazji-

Świąt	Bożego	Narodzenia		dla	osób	samotnych	

i	nisko	uposażonych	 																		3.000	zł

n	 zorganizowanie	imprezy	mikołajkowej	dla	na-
szych	najmłodszych	dzieci	(40	dzieci	w	wieku	
od	3	do	10	lat)	 																																		6.780	zł

n zakup	biletów	do	teatru	i	kina	dla	mieszkańców	
Osiedla	 		 																		6.330	zł

	 z	częściową	odpłatnością	(2.480,00	zł)
n	 zakup	biletów	na	basen	dla	mieszkańców	

Osiedla	 		 																		5.570	zł
	 z	częściową	odpłatnością	(1.630,00	zł)																							
n	 dofinansowanie	do	festynu	szkolnego

200	zł
n dofinansowanie	do	obchodów	60-lecia	KSM

	1.800	zł
n dofinansowanie	do	wycieczek	dla	naszych	

mieszkańców	 	 	 				200	zł
					 organizowanych		przez	inne	Osiedla	KSM.

 Administracja	Osiedla	Wierzbowa	dziękuje	
mieszkańcom	Osiedla,	Zarządowi	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej,	za	pomoc	i	zrozu-
mienie	w	rozwiązywaniu	problemów	związa-
nych	z	zarządzaniem	Osiedlem	w	2016	roku.	
Szczególne	słowa	uznania	i	podziękowania	
kierujemy	do	członków	Rady	Osiedla	repre-
zentujących	mieszkańców	Osiedla,		doceniając	
ich	wkład	pracy	w	rozwiązywaniu	problemów	
i	wsparcie	w	realizacji	powierzonych	zadań.	

Kierownik administracji
Osiedla KsM Wierzbowa                                                                                                            
mgr inż. anna GlücKsMan


